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Programas de melhoramento de milho pipoca são necessários para o desenvolvimento dessa 

cultura, visando disponibilizar variedades ou híbridos com elevado potencial agronômico e 

adaptados às condições brasileiras, sendo de fundamental importância reduzir a dependência de 

cultivares estrangeiras. No presente trabalho, objetivou-se avaliar o primeiro ciclo de seleção 

recorrente em famílias de irmãos completos de milho pipoca e selecionar as melhores progênies. 

O ensaio de competição foi conduzido na fazenda Patos, localizado no município de Granjeiro, 

região sul do ceará. O delineamento utilizado foi o de blocos casualizados com repetições dentro 

de ‘sets’. Utilizaram-se sete ‘sets’, com duas repetições, sendo que cada ‘set’ conteve 30 

tratamentos, ou seja, 30 famílias de irmãos completos. O espaçamento utilizado foi de linhas de 

5,0 m de comprimento, espaçadas em 1,0 m, com 25 plantas distanciadas em 0,2 m uma da outra, 

semeando-se três sementes por cova, à profundidade de 0,05 m, sendo que, aos 21 dias após a 

emergência, foi realizado o desbaste, deixando-se uma planta por cova, perfazendo uma 

população que correspondeu a 50.000 plantas/ha
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. Foram avaliadas as seguintes características: 

Proporção de espiga mal empalhada (EMP); Altura média da planta, em metro (ALTP); Altura 

média da inserção da primeira espiga, em metro (ALTE); Número médio de espigas por parcelas 

(NE); Proporção de espigas doentes (ED). As características foram avaliadas pelo teste de 

agrupamentos de médias Scoott-Knott, em 5% de probabilidade. Verificou-se que a variável 

(EMP) não apresentou diferença significativa, demonstrando que os tratamentos se comportaram 

de maneira similar. Para as características altura de plantas (ALTP) e altura de espigas (ALTE), a 

média no genótipo 184 apresentou a menor média, enquanto a maior média encontrada para 

ambas as características surgiu na progênie 49 com valores de 1,63 e 0,84 m, respectivamente. Já 

para a característica número de espigas (NE) ocorreu a formação de cinco grupos, sendo que os 

genótipos 137, 130 e 144 apresentaram média maior ou igual vinte e cinco espigas, 

caracterizando a alta prolificidade desses tratamentos; a progênie 71 foi a menor magnitude para 

NE, com apenas 11,5 espigas. Quanto ao número de espigas doentes (ED) foi dividida em dois 

grupos. Os tratamentos 198, 197 e 190 foram os que se revelaram mais susceptíveis ao ataque de 

doenças, com 9% de espigas danificadas. Pelos resultados alcançados nota-se que a população é 

promissora para futura indicação de um genótipo adaptado às condições do Cariri Cearense. 

 

Palavras-chave: Famílias; Crioulo; Plantas.  

Apoio financeiro: CNPq, Funcap, NEFIMP e UFCA. 

 

 


